BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y
do ustawy z dnia 17 września 2021 r.
o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz ustawy o Straży Granicznej
(druk nr 500)

USTAWA

z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 oraz z

2021 r. poz. 784 i 847)
Art. 22.
1. Prezes Urzędu wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
zwanego dalej "Urzędem", który jest państwową jednostką budżetową. Urząd działa w
oparciu o struktury terenowe.
2. Prezes Rady Ministrów, w drodze zarządzenia, na wniosek ministra właściwego do spraw
transportu, nadaje Urzędowi statut, określający w szczególności jego organizację
wewnętrzną oraz rozmieszczenie i zadania jego delegatur i innych jednostek terenowych.
3. Prezes Urzędu może upoważnić inne organy albo wyspecjalizowane jednostki
organizacyjne albo osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje (podmiot upoważniony)
do wykonywania niektórych czynności nadzoru lub kontroli, o których mowa w art. 21
ust. 2.
4. Podmiot, o którym mowa w ust. 3, wnioskujący o upoważnienie może odwołać się do
ministra właściwego do spraw transportu, jeżeli Prezes Urzędu odmówił udzielenia
upoważnienia. Decyzja ministra właściwego do spraw transportu jest ostateczna.
5. W celu wykonania udzielonego upoważnienia Prezes Urzędu zawiera z podmiotem
porozumienie, określające w szczególności zakres tego upoważnienia, tryb nadzoru nad
wykonywaniem zleconych czynności oraz sposób ich wykonywania i finansowania. Tekst
porozumienia jest ogłaszany w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
6. W zakresie udzielonego upoważnienia podmiot upoważniony wydaje w imieniu Prezesa
Urzędu decyzje administracyjne niezbędne dla wykonywania przekazanych czynności.
7. Prezes Urzędu sprawuje nadzór nad działalnością podmiotów upoważnionych, w tym
rozpatruje wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy w przypadku decyzji wydanych przez
podmioty upoważnione.
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-28. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, może dotyczyć w szczególności następujących
czynności:
1) dotyczących nadzoru nad statkami powietrznymi, o których mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 33 ust. 2, w tym związanych z prowadzeniem ewidencji
statków powietrznych;
2) związanych ze zdatnością do lotu statków powietrznych kategorii specjalnej, o której
mowa w art. 53a;
3) związanych ze świadectwami kwalifikacji, o których mowa w art. 95;
4) związanych z nadzorem nad szkoleniem personelu lotniczego w zakresie wymaganym do
uzyskania świadectw kwalifikacji oraz wpisywanych do nich uprawnień;
5) związanych z lądowiskami, w tym prowadzeniem ewidencji lądowisk;
6) związanych z kontrolą ochrony lotnictwa cywilnego.
[9. Przed wyznaczeniem podmiotu do wykonywania czynności nadzoru i kontroli w zakresie
ochrony lotnictwa cywilnego, Prezes Urzędu w ramach sprawdzenia przeszłości, zgodnie
z art. 3 pkt 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia
11 marca 2008 r. w sprawie zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i
uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 (Dz. Urz. UE L 97 z 09.04.2008, str.
72), występuje do komendanta oddziału Straży Granicznej o udzielenie informacji o braku
negatywnych przesłanek do tego wyznaczenia. Przy ustalaniu przesłanek art. 188a ust. 5-7
stosuje się odpowiednio.]
<9. Przed upoważnieniem podmiotu, o którym mowa w ust. 3, do wykonywania
czynności nadzoru i kontroli w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego Prezes Urzędu
przeprowadza rozszerzone sprawdzenie przeszłości, o którym mowa w pkt 11.1.3
załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998 z dnia
5 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie
wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. UE L 299
z 14.11.2015, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „rozszerzonym sprawdzeniem
przeszłości”, w stosunku do osoby ubiegającej się o upoważnienie albo osoby mającej
wykonywać czynności nadzoru i kontroli w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego na
rzecz organu albo wyspecjalizowanej jednostki organizacyjnej ubiegającej się o takie
upoważnienie.>
10. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
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mowa w ust. 3, mając na względzie wymogi bezpieczeństwa wynikające z przepisów
wykonawczych do niniejszej ustawy, przepisów międzynarodowych oraz przepisów
prawa Unii Europejskiej;
2) procedurę

wyboru

podmiotów

upoważnionych

uwzględniając

przejrzystość

jej

przeprowadzania oraz stosowanie w niej obiektywnych i niedyskryminacyjnych
kryteriów;
3) szczegółowe wymogi dotyczące porozumienia pomiędzy Prezesem Urzędu a podmiotem
upoważnionym, mając na uwadze zapewnienie sprawności realizacji czynności, o których
mowa w ust. 3;
4) szczegółowe wymogi, jakie powinny spełniać podmioty upoważnione, mając na
względzie rodzaj czynności będących przedmiotem upoważnienia oraz uwzględniając
konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu merytorycznego i technicznego przy
wykonywaniu powierzonych czynności.

Art. 186b.
1. Za realizację zadań związanych z kontrolą bezpieczeństwa, o której mowa w
rozporządzeniu nr 300/2008/WE, odpowiada:
1) zarządzający lotniskiem w stosunku do:
a) osób innych niż pasażerowie oraz przenoszonych przez nie przedmiotów,
b) pasażerów i bagażu kabinowego,
c) bagażu rejestrowanego,
d) ładunków przewożonych drogą lotniczą i poczty, poczty i materiałów przewoźnika
lotniczego, zaopatrzenia pokładowego oraz zaopatrzenia portu lotniczego przed
uzyskaniem zezwolenia na dostęp do strefy zastrzeżonej, chyba że zarządzający
lotniskiem, przewoźnik lotniczy, znany nadawca zaopatrzenia portu lotniczego lub
zarejestrowany dostawca zaopatrzenia pokładowego zastosowali wymagane środki
kontroli w zakresie ochrony w rozumieniu rozporządzenia nr 300/2008/WE;
2) zarejestrowany agent w rozumieniu rozporządzenia nr 300/2008/WE w stosunku do
ładunku i poczty;
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-43) zarejestrowany dostawca zaopatrzenia pokładowego w rozumieniu rozporządzenia nr
300/2008/WE w stosunku do zaopatrzenia pokładowego lub przewoźnik lotniczy, który
dostarcza zaopatrzenie do własnego statku powietrznego.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, są wykonywane pod nadzorem Prezesa Urzędu, który w
zakresie wykonywania zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, współdziała ze Strażą
Graniczną.
3. Straż Graniczna w zakresie współdziałania w sprawowaniu nadzoru, o którym mowa w ust.
2, jest uprawniona do samodzielnego podejmowania działań polegających na:
1) obserwowaniu i rejestrowaniu funkcjonowania punktu kontroli bezpieczeństwa;
2) kontrolowaniu liczby pracowników służby ochrony lotniska na stanowisku kontroli
bezpieczeństwa

oraz

niezwłocznym

sygnalizowaniu

zarządzającemu

lotniskiem

ewentualnych wątpliwości odnośnie do stanu psychofizycznego pracowników służby
ochrony lotniska;
3) niezwłocznym reagowaniu na naruszenia przepisów w zakresie ochrony lotnictwa
cywilnego ze strony pracowników służby ochrony lotniska;
4) niezwłocznym kierowaniu do zarządzającego lotniskiem wniosków w sprawie usunięcia
stwierdzonych poważnych uchybień oraz informowaniu Prezesa Urzędu o tych
uchybieniach;
5) dokonywaniu kontroli posiadania certyfikatów, o których mowa w ust. 10, związanych z
kwalifikacjami

pracowników

służby

ochrony

lotniska

dokonujących

kontroli

bezpieczeństwa;
6) niezwłocznym reagowaniu na sygnały o zakłóceniu porządku publicznego w punkcie
kontroli bezpieczeństwa oraz przyległym do niego rejonie.
4. Zarządzający lotniskiem realizuje zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przez służbę
ochrony lotniska.
4a. Zarządzający lotniskiem realizuje zadania w zakresie ochrony stref ogólnodostępnych
lotniska we współpracy ze służbami ochrony działającymi na terenie lotniska.
5. Służba ochrony lotniska wykonuje zadania zarządzającego lotniskiem w zakresie:
1) prowadzenia kontroli bezpieczeństwa, o której mowa w ust. 1 pkt 1;
2) kontroli dostępu do stref zastrzeżonych lotniska;
3) kontroli przepustek wydawanych przez zarządzającego lotniskiem;
4) ujęcia i przekazania Policji lub Straży Granicznej:
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warunki przewozu,
b) osoby, która bez upoważnienia uzyskała lub usiłowała uzyskać dostęp do strefy
zastrzeżonej lotniska,
c) osoby, która popełniła lub usiłowała popełnić akt bezprawnej ingerencji,
d) osoby, która w inny sposób narusza porządek publiczny;
5) ochrony strefy zastrzeżonej lotniska i innych stref w rozumieniu przepisów
rozporządzenia nr 300/2008/WE;
6) czynności, o których mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie
osób i mienia.
6. Służba ochrony lotniska przy wykonywaniu zadań, o których mowa w ust. 5, współdziała z
właściwymi służbami lub organami.
7. W przypadku konieczności realizacji zadań wykraczających poza kompetencje służby
ochrony lotniska, o których mowa w ust. 5, zarządzający lotniskiem powiadamia Straż
Graniczną lub Policję.
8. Pracownicy służby ochrony lotniska realizujący zadania, o których mowa w ust. 5 pkt 1-5,
oraz pracownicy specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej realizujący zadania na
rzecz zarejestrowanego agenta, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, są obowiązani posiadać
wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, a w przypadku realizacji
zadań, o których mowa w ust. 5 pkt 6, wpis na listę kwalifikowanych pracowników
zabezpieczenia technicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o
ochronie osób i mienia.
9. Straż Graniczna posiada prawo do sprawdzania poprawności przeprowadzania kontroli
bezpieczeństwa przez podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, na warunkach określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 189 ust. 2.
9a. Straż Graniczna, w celu realizacji swoich zadań, jest uprawniona do korzystania z
systemów rejestrujących obraz umieszczonych na terenie portu lotniczego i zapisów z
tych systemów. Kopie zapisu udostępnione Straży Granicznej przez zarządzającego
lotniskiem, niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego,
postępowania w sprawach o wykroczenia, postępowania dyscyplinarnego lub mogących
być wykorzystanymi w postępowaniu w ramach czynności wyjaśniających albo dowodów
mających znaczenie dla toczących się takich postępowań Straż Graniczna przechowuje
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niszczy.
10. Kontrolę bezpieczeństwa, o której mowa w ust. 1, wykonują osoby wpisane na
prowadzoną przez Prezesa Urzędu listę operatorów kontroli bezpieczeństwa, posiadające
certyfikat operatora kontroli bezpieczeństwa wydany lub uznany przez Prezesa Urzędu.
[11. W szkoleniu w celu uzyskania certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa może wziąć
udział osoba, co do której ustalono brak negatywnych przesłanek do wykonywania przez
tę osobę kontroli bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym, o których mowa w art. 188a ust.
4 i 5.]
<11. W celu uzyskania certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa w szkoleniu może
wziąć udział osoba, wobec której przeprowadzono rozszerzone sprawdzenie
przeszłości z wynikiem pozytywnym.>
[12. Podmiot wykonujący zadania w zakresie kontroli bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym
albo podmiot wnioskujący o wyznaczenie przez Prezesa Urzędu jako zarejestrowany agent
lub zarejestrowany dostawca zaopatrzenia pokładowego, kierując osobę na szkolenie w
celu uzyskania certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa, występuje do komendanta
oddziału Straży Granicznej z wnioskiem o ustalenie braku negatywnych przesłanek, o
których mowa w art. 188a ust. 4 i 5.
13. Komendant oddziału Straży Granicznej ustala istnienie negatywnych przesłanek na
zasadach i w trybie określonych w art. 188a ust. 6 i 7 i przedstawia Prezesowi Urzędu
informację co do istnienia negatywnych przesłanek do wykonywania przez osobę, o której
mowa w ust. 11, kontroli bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym, powiadamiając
jednocześnie o tym podmiot, który wystąpił z wnioskiem, o którym mowa w ust. 12.]
14. Warunkiem dokonania przez Prezesa Urzędu wpisu osoby na listę operatorów kontroli
bezpieczeństwa jest:
[1) brak negatywnych przesłanek, o których mowa w art. 188a ust. 4 i 5;]
<1) przejście rozszerzonego sprawdzenia przeszłości z wynikiem pozytywnym;>
2) pozytywne ukończenie szkolenia w celu uzyskania certyfikatu operatora kontroli
bezpieczeństwa;
3) uzyskanie certyfikatu, o którym mowa w pkt 2.
15. Komendant Główny Straży Granicznej w uzasadnionych przypadkach związanych z
koniecznością zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego może, na
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kontroli bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym.
16. Koszty związane z wykonywaniem przez Straż Graniczną kontroli bezpieczeństwa w
lotnictwie cywilnym w sytuacjach, o których mowa w ust. 15, ponosi zarządzający
lotniskiem.
17. Czynności nadzoru, o których mowa w ust. 3, mogą wykonywać osoby posiadające
certyfikat operatora kontroli bezpieczeństwa, wpisane na listę, o której mowa w ust. 10.
[18. Prezes Urzędu może uznać certyfikat operatora kontroli bezpieczeństwa wydany w innym
państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez Organizację Międzynarodowego
Lotnictwa Cywilnego lub inną międzynarodową organizację lotniczą za ważny na równi z
polskim certyfikatem operatora kontroli bezpieczeństwa, chyba że wymagania stawiane
przy jego wydaniu były łagodniejsze od stawianych w Rzeczypospolitej Polskiej, po
uprzednim wystąpieniu do komendanta oddziału Straży Granicznej o udzielenie informacji
o braku negatywnych przesłanek do wykonywania przez tę osobę kontroli bezpieczeństwa
w lotnictwie cywilnym.]
<18. Prezes Urzędu może uznać certyfikat operatora kontroli bezpieczeństwa wydany w
innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez Organizację
Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego lub inną międzynarodową organizację
lotniczą za ważny na równi z polskim certyfikatem operatora kontroli
bezpieczeństwa, chyba że wymagania stawiane przy jego wydaniu były łagodniejsze
od stawianych w Rzeczypospolitej Polskiej, po uprzednim przeprowadzeniu przez
Prezesa Urzędu rozszerzonego sprawdzenia przeszłości z wynikiem pozytywnym.>
[19. Przy ustalaniu braku negatywnych przesłanek, o których mowa w art. 188a ust. 4 i 5,
stosuje się art. 188a ust. 6 i 7.]
20. Wydanie albo uznanie certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa następuje w drodze
decyzji administracyjnej.
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1. [Prezes Urzędu wyznacza zarejestrowanego agenta, o którym mowa w art. 186b ust. 1 pkt
2, w drodze decyzji administracyjnej, po sprawdzeniu spełnienia wymagań w zakresie
ochrony lotnictwa cywilnego oraz po uzyskaniu od komendanta oddziału Straży
Granicznej informacji o braku negatywnych przesłanek, o których mowa w art. 188a ust.
4 i 5, dotyczących osób:]
<Prezes Urzędu wyznacza zarejestrowanego agenta, o którym mowa w art. 186b ust. 1
pkt 2, w drodze decyzji administracyjnej, po sprawdzeniu spełnienia wymagań
w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego oraz po uzyskaniu informacji o braku
negatywnych

przesłanek

dla

ochrony lotnictwa cywilnego, zwanych

dalej

„negatywnymi przesłankami”, dotyczących osób:>
1) reprezentujących sprawy spółek - w przypadku spółek osobowych;
2) wchodzących w skład zarządów i rad nadzorczych - w przypadku spółek kapitałowych;
3) reprezentujących sprawy zarejestrowanego agenta - w przypadku podmiotów innych niż
określone w pkt 1 i 2.
2. Wyznaczenia dokonuje się na wniosek, do którego dołącza się:
1) program ochrony podmiotu przed aktami bezprawnej ingerencji, o którym mowa w
przepisach wydanych na podstawie art. 189 ust. 1, uwzględniający wymogi, o których
mowa w rozporządzeniu nr 300/2008/WE;
2) oświadczenie, że podmiot ubiegający się o wyznaczenie zobowiązuje się do
przestrzegania wymagań z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego, w tym postanowień
programu, o którym mowa w pkt 1, oraz do niezwłocznego zgłaszania Prezesowi Urzędu
wszelkich zmian w programie;
3) oświadczenie, że podmiot ubiegający się o wyznaczenie poddaje się czynnościom
audytorskim realizowanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 189 ust. 2.
3. Prezes Urzędu weryfikuje informacje, o których mowa w ust. 2, w celu potwierdzenia
spełnienia wymagań w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.
[4. Komendant oddziału Straży Granicznej dokonuje ustaleń w zakresie istnienia przesłanek,
o których mowa w art. 188a ust. 4 i 5, i przekazuje informację w tym zakresie Prezesowi
Urzędu. Przy ustalaniu braku negatywnych przesłanek stosuje się art. 188a ust. 6 i 7.]
<4. Przy ustalaniu braku negatywnych przesłanek stosuje się przepis art. 189d.>
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1. [Prezes Urzędu wyznacza zarejestrowanego dostawcę zaopatrzenia pokładowego, o którym
mowa w art. 186b ust. 1 pkt 3, w drodze decyzji administracyjnej, po sprawdzeniu
wymagań w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego oraz po uzyskaniu od komendanta
oddziału Straży Granicznej informacji o braku negatywnych przesłanek, o których mowa
w art. 188a ust. 4 i 5, dotyczących osób:]
<Prezes Urzędu wyznacza zarejestrowanego dostawcę zaopatrzenia pokładowego,
o którym mowa w art. 186b ust. 1 pkt 3, w drodze decyzji administracyjnej, po
sprawdzeniu spełnienia wymagań w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego oraz po
uzyskaniu informacji o braku negatywnych przesłanek dotyczących osób:>
1) reprezentujących sprawy spółek - w przypadku spółek osobowych;
2) wchodzących w skład zarządów i rad nadzorczych - w przypadku spółek kapitałowych;
3) reprezentujących sprawy zarejestrowanego dostawcy zaopatrzenia pokładowego - w
przypadku podmiotów innych niż określone w pkt 1 i 2.
2. Wyznaczenia dokonuje się na wniosek, do którego dołącza się:
1) program ochrony podmiotu przed aktami bezprawnej ingerencji, o którym mowa w
przepisach wydanych na podstawie art. 189 ust. 1, uwzględniający wymogi, o których
mowa w rozporządzeniu nr 300/2008/WE;
2) oświadczenie, że podmiot ubiegający się o wyznaczenie zobowiązuje się do
przestrzegania wymagań z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego, w tym postanowień
programu, o którym mowa w pkt 1, oraz do niezwłocznego zgłaszania Prezesowi Urzędu
wszelkich zmian w programie;
3) oświadczenie, że podmiot ubiegający się o wyznaczenie poddaje się czynnościom
audytorskim realizowanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 189 ust. 2.
3. Przepisy art. 186c ust. 3 i 4 w stosunku do zarejestrowanego dostawcy zaopatrzenia
pokładowego stosuje się odpowiednio.
4. Prezes Urzędu cofa wyznaczenie, w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli stwierdzi, że
zarejestrowany dostawca zaopatrzenia pokładowego utracił zdolność do wyznaczenia oraz
nie spełnia wymogów stawianych mu w zakresie ochrony.
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1. [Prezes Urzędu wyznacza na podstawie pkt 6.4.1 załącznika do rozporządzenia
wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającego
szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony
lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. UE L 299 z 14.11.2015, str. 1) znanego nadawcę, w drodze
decyzji administracyjnej, po sprawdzeniu spełnienia wymagań w zakresie ochrony
lotnictwa cywilnego oraz po uzyskaniu od komendanta oddziału Straży Granicznej
informacji o braku negatywnych przesłanek, o których mowa w art. 188a ust. 4 i 5,
dotyczących osób:]
<Prezes Urzędu wyznacza znanego nadawcę na podstawie pkt 6.4.1 załącznika do
rozporządzenia

nr

2015/1998/UE,

w

drodze

decyzji

administracyjnej,

po

sprawdzeniu spełnienia wymagań w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego oraz po
uzyskaniu informacji o braku negatywnych przesłanek dotyczących osób:>
1) reprezentujących sprawy spółek - w przypadku spółek osobowych;
2) wchodzących w skład zarządów i rad nadzorczych - w przypadku spółek kapitałowych;
3) reprezentujących sprawy znanego nadawcy - w przypadku podmiotów innych niż
określone w pkt 1 i 2.
2. Wyznaczenia dokonuje się na wniosek, do którego dołącza się:
1) oświadczenie, że podmiot ubiegający się o wyznaczenie zobowiązuje się do
przestrzegania wymagań z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego;
2) oświadczenie, że podmiot ubiegający się o wyznaczenie poddaje się czynnościom
audytorskim realizowanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 189 ust. 2;
3)

program ochrony podmiotu przed aktami bezprawnej ingerencji, o którym mowa w
przepisach wydanych na podstawie art. 189 ust. 1, uwzględniający wymogi określone w
rozporządzeniu nr 300/2008/WE.

3. Przepisy art. 186c ust. 4 w stosunku do znanego nadawcy stosuje się odpowiednio.
4. Prezes Urzędu cofa wyznaczenie, w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli stwierdzi, że
znany nadawca utracił zdolność do wyznaczenia oraz nie spełnia wymogów stawianych
mu w zakresie ochrony.
[Art. 186ea.
1. Wobec osoby fizycznej ubiegającej się o wyznaczenie jako unijny podmiot zatwierdzający
do spraw ochrony lotnictwa w rozumieniu pkt 11.6.3 załącznika do rozporządzenia nr
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- 11 2015/1998/UE Prezes Urzędu w ramach sprawdzania przeszłości tej osoby, zgodnie z pkt
11.1.3 tego rozporządzenia:
1) ustala tożsamość osoby na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2) występuje do komendanta oddziału Straży Granicznej o udzielenie informacji o braku
negatywnych przesłanek, o których mowa w art. 188a ust. 4 i 5;
3) analizuje informacje o zatrudnieniu i pobieraniu nauki oraz o wszystkich okresach przerw
w zatrudnieniu i pobieraniu nauki z 5 poprzedzających lat na podstawie kopii
dokumentów przedstawionych przez tę osobę.
2. Komendant oddziału Straży Granicznej dokonuje ustaleń w zakresie istnienia przesłanek, o
których mowa w art. 188a ust. 4 i 5, i przekazuje informację w tym zakresie Prezesowi
Urzędu. Przy ustalaniu braku negatywnych przesłanek stosuje się art. 188a ust. 6 i 7.
3. Sprawdzenie przeszłości jest powtarzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.
4. W przypadku podmiotu ubiegającego się o wyznaczenie jako unijny podmiot zatwierdzający
do spraw ochrony lotnictwa, sprawdzenie przeszłości, o którym mowa w ust. 1, Prezes
Urzędu przeprowadza w stosunku do osób, które mają dokonywać na rzecz tego podmiotu
unijnego zatwierdzenia środków ochrony lotnictwa. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się.]

Art. 188a.
1. Zarządzający lotniskiem wyznacza strefy zastrzeżone lotniska oraz części krytyczne tych
stref w rozumieniu przepisów rozporządzenia nr 300/2008/WE, a także przejścia do tych
stref.
2. Strefy i przejścia, o których mowa w ust. 1, wyznacza się w uzgodnieniu z:
1) Policją;
2) Strażą Graniczną;
3) Służbą Celno-Skarbową;
4) Prezesem Urzędu.
3. Strefy i przejścia, o których mowa w ust. 1, zarządzający lotniskiem określa w programie
ochrony lotniska.
[4. W celu umożliwienia dostępu osób, o których mowa w pkt 1.2.4 załącznika do
rozporządzenia nr 300/2008/WE, do strefy zastrzeżonej lotniska zarządzający lotniskiem
lub przewoźnik lotniczy w ramach sprawdzenia przeszłości tych osób, zgodnie z art. 3 pkt
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udzielenie informacji o braku negatywnych przesłanek do uzyskania takiego dostępu.
4a. Wystąpienia, o którym mowa w ust. 4, nie dokonuje się wobec żołnierzy, funkcjonariuszy i
pracowników służb państwowych, w stosunku do których przełożony potwierdził
spełnienie wymogu, o którym mowa w pkt 11.1.3 załącznika do rozporządzenia nr
2015/1998/UE, wykonujących lub mających wykonywać zadania w ramach strefy
zastrzeżonej lotniska.
5. Przesłanki, o których mowa w ust. 4, polegają w szczególności na:
1) (uchylony);
2)

zaistnieniu zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, lub bezpieczeństwa i
porządku publicznego;

3) (uchylony);
4)

powzięciu wiadomości o wszczęciu postępowania karnego przeciwko osobie lub skazania
prawomocnym wyrokiem w związku z przestępstwem o charakterze terrorystycznym,
przestępstwem przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, przestępstwem przeciwko obronności,
umyślnym przestępstwem przeciwko życiu i zdrowiu, umyślnym przestępstwem przeciwko
bezpieczeństwu powszechnemu, umyślnym przestępstwem przeciwko bezpieczeństwu w
komunikacji w ruchu powietrznym, umyślnym przestępstwem przeciwko wolności,
umyślnym przestępstwem przeciwko porządkowi publicznemu, umyślnym przestępstwem
przeciwko ochronie informacji, umyślnym przestępstwem przeciwko wiarygodności
dokumentów, umyślnym przestępstwem przeciwko mieniu lub umyślnym przestępstwem
określonym w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z
2019 r. poz. 852, 1655 i 1818 oraz z 2020 r. poz. 322, 1337 i 1493).

6. Komendant oddziału Straży Granicznej dokonuje ustaleń w zakresie istnienia negatywnych
przesłanek, o których mowa w ust. 4 i 5, i udziela informacji w terminie 30 dni od dnia
wystąpienia o udzielenie informacji przez zarządzającego lotniskiem lub przewoźnika
lotniczego.
7. Organy władzy publicznej, administracji publicznej oraz służby odpowiedzialne za
bezpieczeństwo publiczne są obowiązane do udzielenia, na wniosek komendanta oddziału
Straży Granicznej, informacji o istnieniu negatywnych przesłanek, o których mowa w ust.
4 i 5, albo ich braku, w terminie 10 dni od dnia otrzymania wniosku.]
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- 13 8. W programach ochrony podmiotów, o których mowa w art. 188 ust. 1, określa się
wyznaczone przez ich właścicieli i chronione zgodnie z tymi programami miejsca
lokalizacji następujących obiektów i urządzeń położonych poza strefą zastrzeżoną
lotniska:
1) radaru;
2) lotniczych urządzeń naziemnych, w tym w szczególności systemu lądowania według
wskazań przyrządów (ILS), radiolatarni ogólnokierunkowej VHF (VOR), radiolatarni
bezkierunkowej (NDB);
3) anteny radiowej wysokiej częstotliwości;
4) generatorów prądu;
5) stacji meteorologicznej;
6) magazynów paliw;
7) pomieszczeń producentów zaopatrzenia pokładowego;
8) magazynów ładunków przeznaczonych do przewozu lotniczego;
9) baz technicznych przewoźników lotniczych prowadzących działalność z terenu danego
lotniska.
9. Właściciel obiektów i urządzeń, o których mowa w ust. 8, wyznacza miejsca ich lokalizacji
po zawarciu umowy z właścicielem lub innym posiadaczem terenu, na którym znajdują
się te urządzenia lub obiekty.
10. Środki ochrony w strefach, o których mowa w ust. 8, określa program ochrony podmiotu
będącego właścicielem urządzeń lub obiektów wymienionych w ust. 8.

Art. 188b.
1. Prezes Urzędu wydaje, na wniosek polskiego przewoźnika lotniczego, certyfikat członka
załogi statku powietrznego, zwany dalej "CMC", osobie:
1) wykonującej zadania na rzecz polskiego przewoźnika lotniczego na podstawie umowy o
pracę lub umowy cywilnoprawnej;
2) posiadającej kwalifikacje konieczne do wykonywania obowiązków członka załogi statku
powietrznego;
[3)

co do której komendant oddziału Straży Granicznej udzielił, na wniosek Prezesa
Urzędu, informacji o braku negatywnych przesłanek, o których mowa w art. 188a ust. 4 i
5.]
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pozytywnym.>
2. CMC uprawnia do przekraczania granicy państwowej w obszarze lotniczego przejścia
granicznego w ramach wykonywania obowiązków służbowych członka załogi statku
powietrznego oraz potwierdza tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych,
jakie ten dokument zawiera.
[3. Przy ustalaniu negatywnych przesłanek, o których mowa w ust. 1 pkt 3, stosuje się art.
188a ust. 6 i 7.]
4. CMC wydaje się na czas określony.
5. Prezes Urzędu cofa CMC w razie ustania okoliczności uzasadniających jego wydanie.
6. Wydanie CMC, odmowa jego wydania oraz jego cofnięcie następuje w drodze decyzji
administracyjnej.
7. Prezes Urzędu prowadzi rejestr osób posiadających CMC. Rejestr ten zawiera następujące
dane: imię, nazwisko, narodowość, datę urodzenia, nazwę przewoźnika, funkcję pełnioną
w załodze, numer i datę ważności CMC.

<Art. 189b.
1. Standardowe sprawdzenie przeszłości, o którym mowa w pkt 11.1.4 załącznika do
rozporządzenia nr 2015/1998/UE, zwane dalej „standardowym sprawdzeniem
przeszłości”, obejmuje:
1) ustalenie tożsamości osoby podlegającej sprawdzeniu na podstawie dokumentu
potwierdzającego tożsamość;
2) uzyskanie od osoby podlegającej sprawdzeniu informacji z rejestrów karnych we
wszystkich państwach pobytu z ostatnich 5 lat;
3) uzyskanie od osoby podlegającej sprawdzeniu informacji o zatrudnieniu, kształceniu
i wszystkich przerwach w zatrudnieniu i kształceniu z ostatnich 5 lat.
2. Standardowe sprawdzenie przeszłości przeprowadza się wobec osób:
1) prowadzących kontrolę bezpieczeństwa, kontrolę dostępu lub stosujących inne
środki kontroli w zakresie ochrony – innych niż wymienione w art. 189c ust. 2 pkt 1 i
2,
2) bezpośrednio nadzorujących osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony,
o których mowa w pkt 1,
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- 15 3) mających dostęp bez eskorty do ładunku i poczty, poczty i materiałów przewoźnika
lotniczego, zaopatrzenia pokładowego lub zaopatrzenia portu lotniczego, do których
zastosowano wymagane środki kontroli w zakresie ochrony,
4) odpowiedzialnych za zapewnienie zgodności programu ochrony z przepisami prawa i
jego wdrożenie w podmiocie prowadzącym działalność lotniczą (kierownicy do spraw
ochrony) – innych niż wymienione w art. 189c ust. 2 pkt 5,
5) biorących udział w przewozie ładunku i poczty, poczty i materiałów przewoźnika
lotniczego, zaopatrzenia pokładowego lub zaopatrzenia portu lotniczego, do których
zastosowano wymagane środki kontroli w zakresie ochrony,
6) zatrudnionych

w

strefie operacyjnej lotniska, zatrudnionych w

punktach

handlowych lub usługowych zlokalizowanych w strefie ogólnodostępnej lotniska albo
wykonujących w tych strefach obowiązki związane z funkcjonowaniem lotniska,
7) mających uprawnienia administratora lub nieograniczony dostęp bez nadzoru do
krytycznych

systemów

technologii

informacyjno-komunikacyjnych

i

danych

wykorzystywanych do celów ochrony lotnictwa cywilnego
– z wyłączeniem osób podlegających rozszerzonemu sprawdzeniu przeszłości.
3. Standardowe sprawdzenie przeszłości przeprowadza:
1) podmiot, na rzecz którego wykonywane są środki kontroli w zakresie ochrony –
wobec osób wymienionych w ust. 2 pkt 1 i 2;
2) podmiot odpowiedzialny za zabezpieczenie ładunku i poczty, poczty i materiałów
przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego –
wobec osób wymienionych w ust. 2 pkt 3 i 5;
3) podmiot odpowiedzialny za wyznaczenie kierownika do spraw ochrony – wobec osób
wymienionych w ust. 2 pkt 4;
4) zarządzający lotniskiem – wobec osób wymienionych w ust. 2 pkt 6;
5) podmiot

korzystający

z

krytycznych

systemów

technologii

informacyjno-

komunikacyjnych – wobec osób wymienionych w ust. 2 pkt 7.
4. Standardowe sprawdzenie przeszłości przeprowadza się co najmniej raz na 3 lata.
5.

Negatywny

wynik

standardowego

sprawdzenia

przeszłości

uniemożliwia

wykonywanie zadań, w związku z którymi sprawdzenie było przeprowadzone.
6. Osoba podlegająca standardowemu sprawdzeniu przeszłości otrzymuje negatywny
wynik standardowego sprawdzenia przeszłości, jeżeli z informacji, o której mowa w
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 16 ust. 1 pkt 2, wynika, że została skazana prawomocnym wyrokiem w związku
z przestępstwem określonym w art. 189e ust. 1.

Art. 189c.
1. Rozszerzone sprawdzenie przeszłości obejmuje:
1) ustalenie tożsamości osoby podlegającej sprawdzeniu na podstawie dokumentu
potwierdzającego tożsamość;
2) uzyskanie od osoby podlegającej sprawdzeniu informacji z rejestrów karnych we
wszystkich obcych państwach pobytu z ostatnich 5 lat;
3) uzyskanie od osoby podlegającej sprawdzeniu informacji o zatrudnieniu, kształceniu
i wszystkich przerwach w zatrudnieniu i kształceniu z ostatnich 5 lat;
4) uzyskanie informacji o istnieniu negatywnych przesłanek albo o ich braku.
2. Rozszerzone sprawdzenie przeszłości przeprowadza się wobec:
1) osób prowadzących kontrolę bezpieczeństwa, kontrolę dostępu lub stosujących inne
środki kontroli w zakresie ochrony w strefie zastrzeżonej lotniska oraz osób
mających dostęp bez eskorty do strefy zastrzeżonej lotniska;
2) osób prowadzących kontrolę bezpieczeństwa, kontrolę dostępu lub stosujących inne
środki kontroli w zakresie ochrony na rzecz zarejestrowanego agenta lub
zarejestrowanego dostawcy zaopatrzenia pokładowego;
3) posiadaczy karty identyfikacyjnej członka załogi i posiadaczy CMC;
4) osób bezpośrednio nadzorujących osoby stosujące środki kontroli w zakresie
ochrony, o których mowa w pkt 1 i 2;
5) kierowników do spraw ochrony:
a) portu lotniczego,
b) polskiego przewoźnika lotniczego,
c) zarejestrowanego agenta, zarejestrowanego dostawcy zaopatrzenia pokładowego,
znanego nadawcy,
d) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej,
e) lotniska innego niż port lotniczy;
6) instruktorów szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;
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- 17 7) krajowych i wewnętrznych audytorów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa
cywilnego oraz posiadaczy certyfikatu inspektora lotnictwa cywilnego wydanego
przez Prezesa Urzędu;
8) osób pełniących funkcję unijnego podmiotu zatwierdzającego;
9) osób kierowanych na szkolenie w celu uzyskania certyfikatu operatora kontroli
bezpieczeństwa;
10) osób mających uprawnienia administratora lub nieograniczony dostęp bez nadzoru
do krytycznych systemów technologii informacyjno-komunikacyjnych i danych
wykorzystywanych do celów ochrony lotnictwa cywilnego przez:
a) zarządzających lotniskami,
b) przewoźników lotniczych,
c) zarejestrowanych agentów,
d) Polską Agencję Żeglugi Powietrznej,
e) zarejestrowanych dostawców zaopatrzenia pokładowego;
11) kontrolerów ruchu lotniczego.
3. Rozszerzone sprawdzenie przeszłości przeprowadza:
1) zarządzający lotniskiem – wobec osób:
a) o których mowa w ust. 2 pkt 1 i pkt 5 lit. a oraz pkt 10 lit. a,
b) bezpośrednio nadzorujących osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony, o
których mowa w ust. 2 pkt 1,
c) o których mowa w ust. 2 pkt 9, które są rekrutowane do pracy lub zatrudnione w
służbie ochrony lotniska;
2) przewoźnik lotniczy – wobec osób, o których mowa w ust. 2 pkt 3, pkt 5 lit. b i pkt 10
lit. b;
3) Polska Agencja Żeglugi Powietrznej – wobec osób, o których mowa w ust. 2 pkt 5 lit.
d, pkt 10 lit. d i pkt 11;
4) Prezes Urzędu – wobec osób, o których mowa w ust. 2 pkt 6–8;
5) podmiot kierujący na szkolenie – wobec osób, o których mowa w ust. 2 pkt 9, innych
niż rekrutowane do pracy lub zatrudnione w służbie ochrony lotniska;
6) podmiot, na rzecz którego są wykonywane środki kontroli w zakresie ochrony –
wobec osób:
a) o których mowa w ust. 2 pkt 2,
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c) o których mowa w ust. 2 pkt 5 lit. c,
d) o których mowa w ust. 2 pkt 10 lit. c i e;
7) zarządzający lotniskiem innym niż port lotniczy – wobec osób, o których mowa
w ust. 2 pkt 5 lit. e.
4. Rozszerzone sprawdzenie przeszłości przeprowadza się raz na 12 miesięcy,
z wyjątkiem informacji o istnieniu negatywnych przesłanek albo o ich braku,
udzielanych w trybie i na zasadach określonych w art. 189d–189g.
5. Negatywny wynik rozszerzonego sprawdzenia przeszłości uniemożliwia wykonywanie
zadań, w związku z którymi sprawdzenie było przeprowadzone.

Art. 189d.
1. W ramach rozszerzonego sprawdzenia przeszłości:
1) podmiot przeprowadzający rozszerzone sprawdzenie przeszłości, o którym mowa
w art. 189c ust. 3 pkt 1–4,
2) Prezes Urzędu, na wniosek podmiotu przeprowadzającego rozszerzone sprawdzenie
przeszłości, o którym mowa w art. 189c ust. 3 pkt 5–7
– zwani dalej „podmiotami sprawdzającymi”, składają do komendanta oddziału Straży
Granicznej właściwego miejscowo ze względu na siedzibę podmiotu sprawdzającego
wniosek o udzielenie informacji o istnieniu negatywnych przesłanek albo o ich
braku, zwany dalej „wnioskiem o sprawdzenie”.
2. Wniosek o sprawdzenie oraz wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zawierają:
1) datę złożenia;
2) nazwę podmiotu sprawdzającego;
3) nazwę oddziału Straży Granicznej, do którego jest składany wniosek – w przypadku
wniosku o sprawdzenie;
4) podstawę prawną;
5) informacje dotyczące osoby podlegającej sprawdzeniu obejmujące:
a) imię i nazwisko,
b) imię ojca,
c) datę urodzenia,
d) obywatelstwo,
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f) numer PESEL, jeżeli osoba podlegająca sprawdzeniu go posiada;
6) rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości, na podstawie którego ustalono
tożsamość osoby podlegającej sprawdzeniu;
7) nazwę podmiotu, na rzecz którego osoba podlegająca sprawdzeniu wykonuje albo
będzie wykonywać środki kontroli w zakresie ochrony;
8) numer REGON podmiotu, na rzecz którego osoba podlegająca sprawdzeniu
wykonuje albo będzie wykonywać środki kontroli w zakresie ochrony.
3. W przypadku przeprowadzania rozszerzonego sprawdzenia przeszłości żołnierzy,
funkcjonariuszy i pracowników służb państwowych, służb granicznych i policyjnych
państw członkowskich Unii Europejskiej, wykonujących lub mających wykonywać
zadania w ramach strefy zastrzeżonej lotniska, albo zadania związane z ochroną
ruchu lotniczego, wobec których przełożony potwierdził brak negatywnych
przesłanek, nie występuje się z wnioskiem o sprawdzenie.
4. Podmiot sprawdzający składa wniosek o sprawdzenie w formie pisemnej w postaci
elektronicznej za pośrednictwem aplikacji dostępowej „Weryfikacja negatywnych
przesłanek – Straż Graniczna”, zwanej dalej „aplikacją WNP-SG”.
5. Podmiot sprawdzający może, w formie pisemnej, upoważnić pracownika tego
podmiotu do składania w jego imieniu wniosku o sprawdzenie. W przypadku
udzielenia upoważnienia podmiot sprawdzający informuje o tym, w formie pisemnej,
komendanta oddziału Straży Granicznej właściwego miejscowo ze względu na
siedzibę podmiotu sprawdzającego.
6. Komendant Główny Straży Granicznej przyznaje i cofa uprawnienia dostępu do
aplikacji

WNP-SG

podmiotowi

sprawdzającemu

lub

osobie

przez

niego

upoważnionej na wniosek podmiotu sprawdzającego złożony w formie pisemnej do
Komendanta Głównego Straży Granicznej za pośrednictwem komendanta oddziału
Straży Granicznej właściwego miejscowo ze względu na siedzibę podmiotu
sprawdzającego.
7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6, zawiera:
1) nazwę podmiotu sprawdzającego;
2) informację, czy dotyczy przyznania, czy cofnięcia uprawnień dostępu do aplikacji
WNP-SG;
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i numer telefonu kontaktowego;
4) dane osoby uprawnionej do jego złożenia: imię, nazwisko, pełnioną funkcję i numer
telefonu kontaktowego;
5) datę i podpis osoby uprawnionej do jego złożenia.
8. Aplikacja WNP-SG jest przeznaczona
o sprawdzenie

i

może

być

wyłącznie do składania wniosków

wykorzystywana

tylko

w

siedzibie

podmiotu

sprawdzającego.
9. Dane osobowe uzyskane w związku ze złożeniem wniosku o sprawdzenie są:
1) gromadzone w systemie Straży Granicznej przeznaczonym do przetwarzania tego
typu danych;
2) przetwarzane na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia
2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i
zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125);
3) przetwarzane przez okres 10 lat od dnia stwierdzenia przez komendanta oddziału
Straży Granicznej istnienia negatywnych przesłanek albo upływu ważności
informacji o braku negatywnych przesłanek lub zakończenia powtórnych ustaleń,
o których mowa w art. 189f.
10. W przypadku wystąpienia awarii aplikacji WNP-SG lub wystąpienia po stronie
podmiotów sprawdzających innych, nadzwyczajnych, niezawinionych okoliczności,
które uniemożliwiają złożenie wniosku o sprawdzenie, dopuszcza się złożenie takiego
wniosku w sposób inny niż za pośrednictwem aplikacji WNP-SG po uprzednim
uzgodnieniu z komendantem oddziału Straży Granicznej właściwym miejscowo ze
względu na siedzibę podmiotu sprawdzającego.
11. Wniosek o sprawdzenie złożony przez osobę nieuprawnioną albo nieupoważnioną
pozostawia się bez rozpoznania, informując o tym odpowiednio wnioskodawcę albo
podmiot sprawdzający.
Art. 189e.
1. Komendant oddziału Straży Granicznej stwierdza istnienie negatywnych przesłanek
w przypadku wystąpienia zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa i
porządku publicznego albo powzięcia wiadomości o aktualnie prowadzonym
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w związku z:
1) przestępstwem o charakterze terrorystycznym, przestępstwem przeciwko pokojowi,
ludzkości oraz przestępstwem wojennym, przestępstwem przeciwko Rzeczypospolitej
Polskiej, przestępstwem przeciwko obronności, przestępstwem przeciwko życiu i
zdrowiu, przestępstwem przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, przestępstwem
przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przestępstwem przeciwko środowisku,
przestępstwem przeciwko wolności, przestępstwem przeciwko wolności seksualnej i
obyczajności, przestępstwem przeciwko rodzinie i opiece, przestępstwem przeciwko
działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przestępstwem
przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przestępstwem przeciwko porządkowi
publicznemu,
przeciwko

przestępstwem przeciwko

wiarygodności

ochronie

dokumentów,

informacji,

przestępstwem

przestępstwem

przeciwko

mieniu,

przestępstwem przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w
obrocie cywilnoprawnym,

przestępstwem przeciwko obrotowi

papierami

wartościowymi,

przestępstwem

wojskowej,

przestępstwem

przeciwko

przeciwko

mieniu

pieniędzmi

zasadom

wojskowemu,

i

dyscypliny

przestępstwem

skarbowym przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą
towarami i usługami lub przestępstwem skarbowym przeciwko obowiązkom
podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji lub
2) przestępstwem określonym w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 324), ustawie z dnia 29 listopada 2000
r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu
strategicznym

dla

bezpieczeństwa

państwa,

a

także

dla

utrzymania

międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 509), ustawie
z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 974 i 981),
ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2021 r. poz. 710 i 954), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.
U. z 2021 r. poz. 1098), ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i
przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2134), ustawie z
dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050),
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r. poz. 328, 355, 680, 1505 i 1595) lub ustawie z dnia 13 czerwca 2019 r. o
wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu
materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1545 oraz z 2021 r.
poz. 1329)
– jeżeli przestępstwo to zostało popełnione umyślnie i górna granica ustawowego
zagrożenia karą pozbawienia wolności za to przestępstwo wynosi co najmniej 3 lata.
2. Komendant oddziału Straży Granicznej dokonuje ustaleń i udziela, w formie
pisemnej, podmiotowi sprawdzającemu informacji o istnieniu negatywnych
przesłanek albo o ich braku w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o
sprawdzenie.
3. Termin, o którym mowa w ust. 2, może zostać przedłużony jednorazowo o nie więcej
niż 60 dni, w szczególności w przypadku wystąpienia konieczności przeprowadzenia
przez komendanta oddziału Straży Granicznej analizy dokonanych ustaleń i
uszczegółowienia uzyskanych informacji, w tym uzyskania informacji od podmiotów,
o których mowa w ust. 4, w ramach dokonywanych ustaleń. O przedłużeniu terminu
na dokonanie ustaleń komendant oddziału Straży Granicznej informuje podmiot
sprawdzający.
4. Komendant oddziału Straży Granicznej dokonuje ustaleń z uwzględnieniem
informacji

organów

władzy

publicznej,

administracji

publicznej

i

służb

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny, mogących
posiadać informacje niezbędne do dokonania ustaleń w zakresie istnienia
negatywnych przesłanek. W przypadku gdy na podstawie otrzymanych informacji
konieczne jest rozszerzenie zakresu ustaleń, komendant oddziału Straży Granicznej
dokonuje ustaleń również z uwzględnieniem informacji pozostających w dyspozycji
organów prokuratury lub sądów.
5. Organy władzy publicznej, organy administracji publicznej, służby odpowiedzialne za
bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny, a w przypadku określonym w ust. 4
zdanie drugie organy prokuratury oraz sądy, na wniosek komendanta oddziału
Straży Granicznej, udzielają informacji o istnieniu negatywnych przesłanek albo o
ich braku albo informacji umożliwiających weryfikację istnienia takich przesłanek,
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każdorazowo o kolejne 15 dni przez podmiot, do którego komendant oddziału Straży
Granicznej wystąpił z wnioskiem o udzielenie informacji, po uprzednim
poinformowaniu komendanta oddziału Straży Granicznej o takiej konieczności.
6. W toku dokonywanych ustaleń komendant oddziału Straży Granicznej może
korzystać z informacji uzyskanych w ramach współpracy międzynarodowej, które są
niezbędne do dokonania tych ustaleń, w szczególności uzyskanych od instytucji Unii
Europejskiej, organizacji międzynarodowych lub organów ścigania innych państw,
jeżeli obowiązujące umowy i porozumienia międzynarodowe dają podstawę do
uzyskania takich informacji.
7. Do czasu uzyskania informacji o braku negatywnych przesłanek osoba objęta
wnioskiem o sprawdzenie nie może rozpocząć realizacji zadań, w związku z którymi
wystąpiono z wnioskiem o sprawdzenie.
8. W przypadku gdy nie jest możliwe uzyskanie informacji niezbędnych do dokonania
ustaleń w zakresie istnienia negatywnych przesłanek albo w przypadku gdy
uzyskane informacje są niewystarczające, aby takie ustalenia przeprowadzić,
komendant oddziału Straży Granicznej przekazuje podmiotowi sprawdzającemu
informację o istnieniu negatywnych przesłanek z powodu braku możliwości
dokonania ustaleń.
9. W przypadku gdy w odniesieniu do osoby objętej wnioskiem o sprawdzenie złożono
więcej niż jeden wniosek o sprawdzenie, stwierdzenie istnienia negatywnych
przesłanek w ramach ustaleń dokonywanych w zakresie jednego wniosku skutkuje
stwierdzeniem istnienia negatywnych przesłanek w zakresie pozostałych wniosków.
10. Podmiot sprawdzający, który po uzyskaniu od komendanta oddziału Straży
Granicznej

informacji

o

istnieniu

negatywnych

przesłanek

otrzymał

udokumentowane informacje uzasadniające brak podstaw do stwierdzenia istnienia
negatywnych przesłanek wobec osoby podlegającej sprawdzeniu, przekazuje takie
informacje w formie pisemnej w postaci papierowej komendantowi oddziału Straży
Granicznej i ponownie występuje z wnioskiem o sprawdzenie.
11.

Informacja

o

braku

negatywnych

przesłanek

sprawdzającemu jest ważna:
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wymagane uzyskanie informacji o braku negatywnych przesłanek, jednak nie dłużej
niż przez 5 lat od dnia udzielenia tej informacji przez komendanta oddziału Straży
Granicznej;
2) do czasu uzyskania od komendanta oddziału Straży Granicznej informacji
o istnieniu negatywnych przesłanek;
3) do czasu zakończenia procesu certyfikacji – w przypadku informacji dotyczącej osób
kierowanych na szkolenie w celu uzyskania certyfikatu operatora kontroli
bezpieczeństwa.
12. W przypadku gdy osoba podlegająca sprawdzeniu przeszłości nieprzerwanie
realizuje zadania, w związku z którymi było wymagane uzyskanie informacji o
braku negatywnych przesłanek, podmiot sprawdzający występuje z kolejnym
wnioskiem o sprawdzenie nie wcześniej niż na 4 miesiące przed upływem ważności
informacji, o którym mowa w ust. 11 pkt 1.
13. W przypadku utraty ważności informacji o braku negatywnych przesłanek osoba,
wobec której uzyskano taką informację, nie może kontynuować zadań, w związku
z którymi wymagane było wystąpienie z wnioskiem o sprawdzenie.
14. W przypadku uzyskania informacji o istnieniu negatywnych przesłanek albo o ich
braku Prezes Urzędu niezwłocznie przekazuje ją podmiotowi, na którego wniosek
wystąpił z wnioskiem o sprawdzenie.

Art. 189f.
1. Ustalenia w zakresie istnienia negatywnych przesłanek wobec osób, co do których
podmiot sprawdzający uzyskał informację o braku negatywnych przesłanek, z
wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 189e ust. 11 pkt 3, komendant
oddziału Straży Granicznej powtarza z urzędu, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy od
dnia wystąpienia przez podmiot sprawdzający z wnioskiem o sprawdzenie albo od
dnia zakończenia ostatnich powtórnych ustaleń.
2. Powtórne ustalenia wobec osoby nieprzerwanie realizującej zadania, w związku
z którymi wystąpiono z wnioskiem o sprawdzenie, są dokonywane do czasu upływu
ważności informacji o braku negatywnych przesłanek, chyba że wcześniej
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informację o istnieniu negatywnych przesłanek.
3. W zakresie dokonywania powtórnych ustaleń stosuje się przepisy art. 189e ust. 1, 4–6
i 8; przepis art. 189e ust. 9 stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku dokonywania powtórnych ustaleń komendant oddziału Straży
Granicznej udziela podmiotowi sprawdzającemu informacji tylko w razie
stwierdzenia istnienia negatywnych przesłanek wobec osoby, której dotyczył wniosek
o sprawdzenie.
5. W przypadku gdy zawarte we wniosku o sprawdzenie dane osobowe osoby, której
dotyczył wniosek o sprawdzenie, uległy zmianie, podmiot sprawdzający przekazuje
komendantowi oddziału Straży Granicznej właściwemu miejscowo ze względu na
siedzibę podmiotu sprawdzającego, w formie pisemnej w postaci papierowej,
informację o aktualnych danych tej osoby w terminie 10 dni roboczych od dnia
uzyskania informacji o zmianie. W przypadku gdy zmiana danych osobowych
dotyczy osoby, wobec której rozszerzone sprawdzenie przeszłości przeprowadza
podmiot, o którym mowa w art. 189c ust. 3 pkt 5 albo 6, przekazuje on Prezesowi
Urzędu informację o aktualnych danych osobowych osoby, której dotyczył wniosek o
sprawdzenie, w terminie 10 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o zmianie.
6. Podmiot sprawdzający przekazuje komendantowi oddziału Straży Granicznej
właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę podmiotu sprawdzającego kwartalną
informację, zawierającą imię i nazwisko oraz numer wniosku o sprawdzenie, na
temat osób objętych wnioskiem o sprawdzenie, które zakończyły zatrudnienie,
realizację zadań lub utraciły uprawnienia, wobec których jest lub było wymagane
przeprowadzenie rozszerzonego sprawdzenia przeszłości, albo informację o braku
takich osób – w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po upływie kwartału,
którego dotyczy informacja.
7. W przypadku niewykonania przez podmiot sprawdzający obowiązku, o którym mowa
w ust. 6, Komendant Główny Straży Granicznej może, na wniosek komendanta
oddziału Straży Granicznej, do czasu wykonania tego obowiązku, zablokować
możliwość składania wniosków o sprawdzenie przez ten podmiot lub wstrzymać
udzielanie informacji wobec wniosków o sprawdzenie złożonych przez ten podmiot.
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- 26 8. Podmioty, wobec których podmiotem sprawdzającym jest Prezes Urzędu, przekazują
mu kwartalne informacje niezbędne do realizacji obowiązku, o którym mowa w ust.
6, w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału, którego
dotyczy informacja.
9. Wobec osób, które zostały zgłoszone przez podmiot sprawdzający w trybie
określonym w ust. 6, nie dokonuje się powtórnych ustaleń.

Art. 189g.
1.

Organy

władzy

publicznej,

organy

administracji

publicznej

oraz

służby

odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny, współpracujące ze
Strażą Graniczną w zakresie ustalania istnienia negatywnych przesłanek i
realizujące zadania, których skutkiem jest przetwarzanie informacji kryminalnych,
w przypadku uzyskania od Straży Granicznej informacji, że osoba, wobec której
podejmują czynności służbowe, podlega lub podlegała ustaleniom w zakresie
istnienia negatywnych przesłanek, dokonują w danym przypadku analizy informacji
mogących stanowić podstawę do stwierdzenia istnienia negatywnych przesłanek, a w
razie stwierdzenia ich istnienia przekazują informację w tym zakresie komendantowi
oddziału Straży Granicznej.
2. W przypadku gdy poza terminem powtórnych ustaleń komendant oddziału Straży
Granicznej uzyska informację o istnieniu negatywnych przesłanek wobec osoby
podlegającej rozszerzonemu sprawdzeniu przeszłości, przekazuje on tę informację
podmiotowi sprawdzającemu, który wystąpił z wnioskiem o sprawdzenie, nie później
niż w terminie 14 dni od dnia jej uzyskania.
3. Straż Graniczna może przekazywać informacje uzyskane w związku z dokonywaniem
ustaleń w zakresie istnienia negatywnych przesłanek albo ich braku służbom
odpowiedzialnym za bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny w celu realizacji
ich

ustawowych

zadań

terrorystycznym oraz

związanych

z

przeciwdziałaniem

ze zwalczaniem takich

zagrożeń

przestępczości.
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i

zagrożeniom

innej poważnej

- 27 Art. 189h.
Do uzyskiwania przez Prezesa Urzędu informacji o braku negatywnych przesłanek w
przypadkach określonych w art. 186c ust. 1, art. 186d ust. 1 i art. 186e ust. 1 przepisy
art. 189d–189g stosuje się odpowiednio.

Art. 189i.
1. Komendant Główny Straży Granicznej oraz komendant oddziału Straży Granicznej
właściwy miejscowo ze względu na siedzibę podmiotu sprawdzającego sprawują
nadzór nad podmiotami sprawdzającymi w zakresie realizacji obowiązków
związanych z występowaniem z wnioskiem o sprawdzenie oraz z uzyskiwaniem
informacji o istnieniu negatywnych przesłanek albo o ich braku.
2. W zakresie nadzoru, o którym mowa w ust. 1, Komendant Główny Straży Granicznej
oraz komendant oddziału Straży Granicznej właściwy miejscowo ze względu na
siedzibę podmiotu sprawdzającego są uprawnieni do:
1) dostępu do materiałów, dokumentów oraz innych danych umożliwiających
stwierdzenie stanu realizacji obowiązku lub uprawnień podmiotu sprawdzającego, w
tym dokumentów potwierdzających stosunek prawny podmiotu sprawdzającego
i osób podlegających rozszerzonemu sprawdzeniu przeszłości, wobec których
podmiot sprawdzający złożył lub był zobowiązany złożyć wniosek o sprawdzenie,
oraz dokumentów potwierdzających złożenie wniosku o sprawdzenie wobec tych
osób;
2) żądania złożenia wyjaśnień przez podmiot sprawdzający;
3) wydawania podmiotowi sprawdzającemu pisemnych zaleceń mających na celu
prawidłową realizację obowiązków lub uprawnień;
4) generowania i przekazywania podmiotowi sprawdzającemu, na uzasadniony
wniosek, raportów lub informacji dotyczących wniosków o sprawdzenie złożonych
przez ten podmiot.
3. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, może być realizowany w ramach bezpośrednich
wizytacji w siedzibie podmiotu sprawdzającego lub w trybie korespondencyjnym.
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- 28 Art. 189j.
1. Komendant Główny Straży Granicznej jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli
wobec zarządzającego lotniskiem, przewoźnika lotniczego i Polskiej Agencji Żeglugi
Powietrznej w zakresie, o którym mowa w art. 189i ust. 1.
2. Komendant Główny Straży Granicznej zawiadamia Prezesa Urzędu o stwierdzonym
w

toku

kontroli

niewykonaniu

przez

podmiot

sprawdzający

obowiązku

występowania z wnioskiem o sprawdzenie w ramach rozszerzonego sprawdzenia
przeszłości.>
Art. 209x.
1. Zarządzający lotniskiem, który wbrew obowiązkowi określonemu w art. 68 ust. 4 nie
zapewnia fizycznego oddzielenia pasażerów lotów wewnętrznych określonych w art. 2 pkt
3 rozporządzenia 2016/399/UE od pasażerów innych lotów podlegających odprawie
granicznej, podlega karze pieniężnej w wysokości 20 000 zł.
2. Zarządzający lotniskiem, przewoźnik lotniczy oraz agent obsługi naziemnej, który wbrew
obowiązkowi określonemu w art. 68 ust. 5 nie skierował pasażerów do odpowiednich
części portu lotniczego, podlega karze pieniężnej w wysokości 20 000 zł.
3. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1 i 2, nakłada w drodze decyzji administracyjnej
komendant placówki Straży Granicznej właściwy dla miejsca położenia lotniska
międzynarodowego, na którym jest utworzone lotnicze przejście graniczne.

<Art. 209xa.
1. Zarządzający lotniskiem, przewoźnik lotniczy i Polska Agencja Żeglugi Powietrznej,
którzy:
1) nie realizują obowiązku określonego w art. 189f ust. 5 zdanie pierwsze,
2) realizując obowiązek określony w art. 189f ust. 6, przekazują informację
nieprawdziwą lub niepełną za dany kwartał
– podlegają karze pieniężnej w wysokości od 2000 do 20 000 zł.
2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada, w drodze decyzji administracyjnej,
Komendant Główny Straży Granicznej po stwierdzeniu uchybień w ramach kontroli.
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- 29 Art. 209xb.
1. Podmiot, na którego wniosek Prezes Urzędu występuje o informację o istnieniu
negatywnych przesłanek, który:
1) nie realizuje obowiązku określonego w art. 189f ust. 5 zdanie drugie,
2) nie realizuje obowiązku określonego w art. 189f ust. 8 lub realizując ten obowiązek,
przekazuje informację nieprawdziwą lub niepełną za dany kwartał
– podlega karze pieniężnej w wysokości od 2 000 do 20 000 zł.
2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada, w drodze decyzji administracyjnej,
Prezes Urzędu po stwierdzeniu uchybień w ramach kontroli, o której mowa w art.
29b ust. 7.>

USTAWA

z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2021 r. poz.

1486)
Art. 1.
1. Straż Graniczna jest jednolitą, umundurowaną i uzbrojoną formacją przeznaczoną do
ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego oraz zapobiegania i
przeciwdziałania nielegalnej migracji.
1a. Nazwa "Straż Graniczna", jej skrót "SG" oraz znak graficzny Straży Granicznej
przysługują wyłącznie formacji, o której mowa w ust. 1.
1b. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór znaku
graficznego Straży Granicznej, uwzględniając w nim wizerunek orła białego ustalony dla
godła państwowego oraz ustalając kolorystykę tego znaku.
2. Do zadań Straży Granicznej należy:
1) ochrona granicy państwowej na lądzie i morzu;
2) organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego;
2a) zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji poprzez:
a) kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących wjazdu cudzoziemców na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na tym terytorium,
b) rozpoznawanie i analizowanie zagrożeń migracyjnych,
c) zwalczanie zagrożeń migracyjnych, w tym przestępczości związanej z nielegalną migracją,
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- 30 d) realizowanie, w zakresie swojej właściwości, zadań określonych w ustawie z dnia 12
grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35),
e) współdziałanie z organami i podmiotami właściwymi w sprawach udzielania
cudzoziemcom zezwoleń na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub pobyt na
tym terytorium, w tym wykonywanie czynności na wniosek tych organów i podmiotów,
na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
3) wydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej, w tym wiz;
4) rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich
sprawców, w zakresie właściwości Straży Granicznej, a w szczególności:
a) przestępstw i wykroczeń dotyczących zgodności przekraczania granicy państwowej z
przepisami, związanych z jej oznakowaniem, wykonywaniem pracy przez cudzoziemców,
prowadzeniem działalności gospodarczej przez cudzoziemców oraz powierzaniem
wykonywania pracy cudzoziemcom, a także przestępstw określonych w art. 270-276
Kodeksu

karnego

dotyczących

wiarygodności

dokumentów

uprawniających

do

przekraczania granicy państwowej, dokumentów uprawniających do pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub dokumentów wymaganych do ich wydania,
b) przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych wymienionych w art. 134 § 1 pkt 1
Kodeksu karnego skarbowego,
c) przestępstw i wykroczeń pozostających w związku z przekraczaniem granicy państwowej
lub przemieszczaniem przez granicę państwową towarów oraz wyrobów akcyzowych
podlegających obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy, jak również przedmiotów
określonych w przepisach o broni i amunicji, o materiałach wybuchowych, o prekursorach
materiałów wybuchowych podlegających ograniczeniom, o bibliotekach, o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami, o narodowym zasobie archiwalnym, o przeciwdziałaniu
narkomanii oraz o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
d) przestępstw i wykroczeń określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o
cudzoziemcach oraz w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom
ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1666 i 2020),
e) przestępstw przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu oraz przestępstw i wykroczeń
przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, pozostających w związku z wykonywaniem
komunikacji lotniczej,
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- 31 f) przestępstw określonych w art. 228, 229 i 231 Kodeksu karnego, popełnionych przez
pracowników Straży Granicznej w związku z wykonywaniem czynności służbowych,
g) przestępstw określonych w art. 229 Kodeksu karnego, popełnionych przez osoby
niebędące funkcjonariuszami lub pracownikami Straży Granicznej w związku z
wykonywaniem czynności służbowych przez funkcjonariuszy lub pracowników Straży
Granicznej,
h) przestępstw określonych w art. 190, 222, 223 i 226 Kodeksu karnego skierowanych
przeciwko funkcjonariuszom Straży Granicznej podczas lub w związku z pełnieniem
obowiązków służbowych,
i) przestępstw określonych w art. 264a Kodeksu karnego, przestępstw i wykroczeń
określonych w ustawie z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. poz. 769) oraz wykroczeń określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482,
1622, 1818 i 2473),
j) przestępstw określonych w art. 189a Kodeksu karnego i w art. 8 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz. U. poz. 554 i 1083, z 1998 r. poz.
715, z 2009 r. poz. 1149 i 1589 oraz z 2010 r. poz. 626);
4a)

rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw oraz ściganie, w zakresie
wynikającym z art. 11j ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych
formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz.
U. z 2020 r. poz. 13), sprawców czynów określonych w pkt 4 lit. f-h, w przypadku, gdy
czyny te dotyczą funkcjonariuszy i pracowników Policji i Biura Ochrony Rządu lub
strażaków Państwowej Straży Pożarnej, popełnionych w związku z wykonywaniem przez
nich czynności służbowych;

5) zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej i porządku publicznego w
zasięgu terytorialnym przejścia granicznego, a w zakresie właściwości Straży Granicznej także w strefie nadgranicznej;
5a) przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa:
a) w środkach transportu w komunikacji międzynarodowej,
b) w zasięgu terytorialnym drogowego, kolejowego, morskiego i rzecznego przejścia
granicznego,
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- 32 c) w portach lotniczych na zasadach określonych w przepisach dotyczących ochrony
lotnictwa cywilnego;
5b) zapewnienie bezpieczeństwa na pokładzie statków powietrznych wykonujących przewóz
lotniczy pasażerów;
5c) (uchylony);
5d) współdziałanie z innymi organami i służbami w zakresie rozpoznawania zagrożeń
terroryzmem i przeciwdziałania tym zagrożeniom;
6) osadzanie i utrzymywanie znaków granicznych na lądzie oraz sporządzanie, aktualizacja i
przechowywanie granicznej dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej;
7) ochrona nienaruszalności znaków i urządzeń służących do ochrony granicy państwowej;
8) (uchylony);
9)

przetwarzanie informacji, w tym danych osobowych, z zakresu ochrony granicy
państwowej, kontroli ruchu granicznego, zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej
migracji oraz udostępnianie ich sądom, prokuratorom, organom administracji publicznej i
innym organom państwowym, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych
ustaw, w zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań;

10) nadzór nad eksploatacją polskich obszarów morskich oraz przestrzeganiem przez statki
przepisów obowiązujących na tych obszarach;
11) ochrona granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez
prowadzenie obserwacji statków powietrznych i obiektów latających, przelatujących przez
granicę państwową na małych wysokościach, oraz informowanie o tych przelotach
właściwych jednostek Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
12) zapobieganie transportowaniu, bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych
przepisów, przez granicę państwową odpadów, szkodliwych substancji chemicznych oraz
materiałów jądrowych i promieniotwórczych, a także zanieczyszczaniu wód granicznych;
13) zapobieganie przemieszczaniu, bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych
przepisów, przez granicę państwową środków odurzających i substancji psychotropowych
oraz broni, amunicji, materiałów wybuchowych i prekursorów materiałów wybuchowych
podlegających ograniczeniom;
13a) przeprowadzanie kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców,
prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom;
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- 33 <13b) sprawowanie nadzoru nad podmiotami sprawdzającymi w rozumieniu art. 189d
ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 oraz z
2021 r. poz. 784 i 847) w zakresie określonym w art. 189i tej ustawy;>
14) wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.
2a. Straż Graniczna prowadzi postępowania w sprawach rozpoznawania, zapobiegania i
wykrywania przestępstw określonych w art. 228, 229 i 231 Kodeksu karnego,
popełnionych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w związku z wykonywaniem
czynności służbowych.
2b. Straż Graniczna realizuje zadania wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz
umów i porozumień międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych.
3. Straż Graniczna w zakresie określonym w ust. 2 i 2a współdziała z właściwymi organami i
instytucjami

Unii

Europejskiej

oraz

innych

państw,

a

także

organizacjami

międzynarodowymi, w tym z Międzynarodową Organizacją Policji Kryminalnej Interpol.
3a. Straż Graniczna realizuje zadania Krajowej Jednostki do spraw Informacji o Pasażerach,
określone w ustawie z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu
pasażera (Dz. U. z 2019 r. poz. 1783).
4. Straż Graniczna współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w
zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.
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